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Tak okrzyczaI].a 'i . obrzucona, błotem
W Warszawie ha Wiśle wystawiono ta'"
przez, s()cjalistów "pańszczyzna" -..,;.... była jed.. blice z ostrzeżeniem, że kąpiel w tym miej,nak w . porównaniu do dzisiejszej nędzy .ro~ scu, jako niebezpiecznen:tt jest wzbroniona.
Otóż, pewien sługa I-raWa,' obchodząc
botniczej rajem, '~do" którego jednak powrót
zamkniętYlIl.jest nazawsze..
',', .
swój rewirf~aUważyłkąpiącego się tam.chłop ..
. ,Bo proszę sobje. wyobra~ićlże ten pra- ca - wobec tego zaczął walić '. do niego z
'cownik iakieg()ś feudalnego księdamiafżaw~ rewolweru:
'
'
..
sze zapewniony dach ~ad gł9Wą, miał za~ewTen bądź co bądi orYf!inalny sposób mony chleb dla siebie, dla żony, dla. dzieci, ochrony kąpiącego się' przed niebezpieczeń..
oraz zabezpieczenie. starości i bytu ia~ilii, stwem ~atoni~cia- jest . wysoce charaktery..
po ' swojejśąI~erCi. .
,styczny dht ćałego naszego' wewnętrznego żyNiebyłd braku pracy. Niehyło re4ukcji~ cia w Polsce i wspomnIany pr~odownik może
Nie było umierania. na raty, jakto'dzisiajw być . zupełnie "złusznie uważany. ',jako, apoteo..
postępowei. epoce Funduszu Bezrobocia ma
za naszego prawodawstwa.
'
'stale miejsce.'
Bo weźmy wspomniane ,świadczenia so-:
Odsąd~8.nie znowu od,czcl,i"wia~v,~ pa- cjałne"
,.,' .
'now średn,iowiecza, którzypopiiać 'mieli : n a · ,.~eLiinfencja bardZod~bre., Wy~on'ąnie
'deser .kre\4l.robotniczą,.paląc p~żyt~ąiU,~~~ara~J takie,: 'ze 'i'p'rzenrysf,.'kt6ry·'m.a' 'ratówać·t 'rri~
bIb prżyPisywanien-!~~n!a
.·'b()fiiik,:któ1"~·rna być' tiraic;,;;inY,~Q1;>a.j'toną.
nóćtis"~'jakieinuś' zjełczałemu ':'sześćdziesięęioBo' prie~ieżf nikt me neguje~ dajmy 'na
letniemu 'feudałowi. opiera się na grui:1fowrie'j to, celowóścii" Kasy, Ch()rych .~ .ale, zdzieranie
niemajolIlości fizjolo~jii jest jedynie używa~ na ten : cel 'siednihi i p6ł procent od listy ro:ne,gwoii 'uświetnienia zdobyczy' proleta~jatu .boczej.~ ,t•. j. 'sumy, ~t6ref nie bierze ,żadne
i podniesienia splendoruzwYpięs~w socjalizmu. państwo. ,na. świecie·:,,-· podraża niezmiernie
Tak czy inaczej, ,triebajednak z przy- produkcję towaru.
krością stwierdz~ć, ze, położenie pracowników " Nie może Qń' skutkiem tego znaleść zby~
w' cz'asach obecnych -' mimo wszelkich' w
~a 'rynkuwsżechświatowyIil, fabryki,' nie
mogąc sprzedawać, redukują ilość.. za~rudIlio
tej sprawie wysiłków -- uległo fatalnemu
gorszeniu i .wszystkie pUlstwą , starają się przy nych, lub zamykają się. potrochu - i w 'rezulpomocy sBecjalnych ~stawf ,p,~dat~ów socjal- -taCie robotnik ginie' bet pracy lub 'jest wpinych, tudzież różnych instytucji społeąznycb -' 'sallY na HsŁę . przedpogrzebową Funduszu'
rozwiązać tą niezmiernie aktualną i ~groźną Bezrobocia.
, ' , ' '."
kwestję, kwestję która kryje, w sobie' zarze- . ' Rzeczprosta~. nie przyczYIlJa się' tu je..
wie nieQbliczalnych w skutkach l"ozruchów, a 'dyńie;'~ama KasaChor,ych.Fundusz Bezrobo~
nawet stan ,o międzYllarodowem znaczeniu.
cia, Fundusz : Emerytalny dlą .pracowników;
"wnieŚć
Ił ,s~eśćd~ięs'iąt·
proc~nt
To też wszelkie poczynania rządowe, ,który
: .""potr~fi,
c'
"..
'
,
I,"""

"'"fus)prnnae'

po..

mające na celu zmnięjszenie tego niębezpie
czeństwa - powi~no ,b~Q .zrozumiane' przez

całj: naród i popi.erane,{p'~zez wszelkie sfery

społeczeństwa.'

.

. I dlatego:: też świadczenia socjalne są ko
niecznością dziejową ~'od których, niewolno 'się, nikomu uchY}ać .. ,"
Niestety ję~ak . pÓls,kie poczynania ",~
tym kierunku ł ',wysbće przypo~inają anal?gicz..
ne~"czyny dobrego,niedź;\Viedzia, który swemu
przyjacielowi pustelnikowi rozwalił głowę ka...
mieniem, z okazji odpędz'ania natrętnej muchy.

jeżeli już zdecydujemy się na.o~hro
nę.zabytków archeolcigic~~ych - t~ nIe' ?a,
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~' przesileruesię, n~pewno, nieprę.dko

skoń.

czy.

Na to trzeba gwałtownej, pr.zebudo~
socjalnego i podatkowe~o usfawbdawstwa
Rzec.zypospolitej"
na co zupełnie
się nie zar
';
.
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co' by moglicoś zt:'obić'zaj~ują -się
narazie ·zabawą~, oficjahiiettPlerdułk;ąu, zwaną.
którą tak barwnie opisuj~ akta' 'Trypunału
Stanu... '
'
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Nie warto

rocznie t. j. wbrew prawu o lichwie kod. kat
nego, ,Zakład Ubezpieczenia; niepomierne podatki państwowe i komunaine, wszystko to
składa się na jeden mocnysznurekt który za'"
ciska -się ,koło szyiprzemysłu f ·handlu, i c,o ~za
tern idzie two~zy doskonałepodłQże ,dla'ko"
munizmu i' nieobliczahiych wystąpień tlUąlu .
. '. Nie.trzebasię tu łudzić;' do.brę utrzymanie dla robotnika' moi;e dać· tylKo dQ9r~e
rozwijający się przemysł. Żadne Fundusze
Bezrobocia, partyjtfe gruszki' na: wierzbie, ... tu·
dzież obiecanki cacanki ustawoNo .'- admini..
sŁracyjne nic tu nie pQmogą - ' ~ lcraj z',d#ia
na dzień będżie się śtacz~ na 'dno cor.az~g;ą~..
szej nędzy. - Zresztą ponurarz~9z'Y;~iśt~Ść
mówi tu sama'za siebie...
'
..
",
. ,Nikt, nie cbcesię' zastanowić: te .obecne
przesiIerile';el{~riomiczne: ,j~ed'n~k~~o' 'doprżEi
. d~je: ;s~.9dc~\lwać. jak "~~oązj,Jak ,w W'\r~.
szawie, 'LwOwie, ~ Kiakówie'czy Zgierzu ~Tu
najwidoczniej ,'działają 'jędne 'i :'tes~nre
przyczyny i kładą na opie łopatki, nietylko
włó~ienniczy, ale wogóle cały przemysł polski.
, I dlatego nie', widać końca, naszej' nędzy

było

zaczepiac ,)Byłego l

·Od dluzszego 'czasu pojawIają się w nie jestem wypadkiem .. niewiasta". Nie, ni~
"Robotniku" 'not~.tkipddpis"ane ,,,Były'~: w któ" jestem" panie redaktorze Bog~sławieMie"
rych nieznanybyly towarzysz broni politycz~ dziński. Nie Hitata mi też. ,broda' 'te strachu
nydżisiejsżych piłsudczyków, . wypomina im pierwszego dnia przewrotumajo,w.eg,o~ Nie by . .
w sposób przykry, że odbiegli "od dawnych łem adjutantem, :aniszefem 11. Qdziału. Nie
idealóWf co stanowi główn'ątreść jego cierp;.:p:rżygląda~e~'si!ę .lil1jć!.m hoj0"Yym z lustrzane"
kich uw'ag' b ·di:i'siejs'Zym obozie pilsudczyków( go okń.a~alo~~L Na'cz'elnego>WQdzal Mi.mo to
z p. Sławkiem na czele,
umie~ p~~riić·'ofi~inb;ść'.dzl~wcząt~wywiadow.

Ni~za~owolony z tych "notatek ,.Glos czyń, rpzstrzeHwąnych:w; Smoleńsk~,: \Ulliem
~y nawet ruszyć jakiejś historycznej krzeWlny. Prawdy''. próbował je wyszydzit.S, pytając, czy ;ocenić także ..• · wartość ,.dygI1,ita~zy'j, II. od..
bóiak mówi Boy:
. piszący jest nlężczyzną czy' może 'hiś~ery'czną dzialą.
niewi,~$tą,a.le p. uByły" zwracając się,~prost
Nie, nie jestem niewia~tą. lnie ucze'"
Tu p~d tą gruszką
w stronę p.Miedzlńskiego, który, wróCił do piam" się Paml.·C:~' więc~j_' ,.R~bo~~i~" też'
Siedział Kościuszko

A pod tą drugą.
Kołłontay - Hugo
Załatwiał ci enki interes.

. rec!akcji-"Głosu Prawdy;' po' minist;'o~aniu,
. p~wiada tak, jak
inówią, do'~l11bhui'
. . .
_G1:a~ Prawd v zapytał lIonlcznle. czy

'to

Pana się nie czepiał
kiego.
Niechże

u

w okresie ... p~Ruszęw..

Pan potrafi to ....

o~-

A

przy\~~i~c tZlł~1, łtiiidy Pali srę

dow'ie~

kto to jest ,.lJy!y'\
.
Wtedy ~'Sięg~l~eiuy gtęboh~o, glęboko do
przeszłości

II

Oddziałów",

Okazuje się, że ten "Były" ma wiado",:
m~'t!i o swych dawnych przyjaciołach piłsud~
cz,.'kach, jak p; lVHeclziński 1 : zató,.vl1o ż dziedziny ll..gb',:oddziafu, jak z dziedzihy.:. :lot..
nitŁwaf···~ltotb wie t(lataniu . brody, jak ,\'h~śt.;

~ie .'.1:' działalności ,p1in.isterjalnej', bo' nazwisko
Ruszczewskiego odnosi się do słynnego

Pll

sk:rthdalti'~,ji;jbwlahego ·gfuachti ceptialnego in~uch '0udem usv:.ttlka,tuBtrofY, gdrż wakół
· T~legrafo.w·p T defonów . za· wlod·arslwa p. .vral ił y J Się dl'zelva. ;
~. .Nfi jezior~e litonęh> ki1k~ osób; lłióre
· Miedzińsl~ie~of pr:lyczem p~ "Byky" ii$znat:za,
wyj;echał;~r ~pol{ojnie 'łódktl gdyż nic
nit} sy,~
· Ze ze $tro~~ ;socja!istycznej p. Miiiisthl w tej
gnali~trvyało~ nadclHJdzącej. katastrofy.
.
.. śptaw ie:raczej . oąZcz ęd2dno ...
Z INNYCH MIEJSCOWOŚOI;.
Na nielviastę' nie wygląct:1 }:j. "Były" ł a
;~\V ilajl:Hiiszej okollcy
jezióra Alter,
w' ke.zdYlłl:nizte·w tern co pisze; jeśhl j jądro
dokładnej znajomości dawnych· to\varzyszó\v- zhajtluJe
się i1ie',:dellde miastec~ktlgber
~iłst:H:leł:ykt';w taki:~ z ptH!zi~ffifiycłi' robótek \Veissenhuch, gdzie
\vieherzerwał sto pięć
,w . \~olnej 'P oTsce; ,
dac how~. lia .sto .dzie\vięćdziesląthlHi9 dofflów.
Po~aterri tornado wywalił nfu jeaIlym
tyl1~o rynku, wyż. \vspornnianej
mleJscowe;
c,

;..
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Śt!tpiętI1nscie

UiUtcW3.hyClllltJhlóW.
MiastQ przetlSltawia się jak jedno wieIki~ l'un1chviśkt>.
.
Na. krancach miasta wicher w jednym

pie

l

.

tYłkollliejscu zwalił

fUlldan1:enta które

wIasnego k()respondeą~a •. W·j edeń)

czył lub uszkodził trzydzieści kościołów
~. '.

I.tNZ.
\V Lincu na' dworcu ~tort! '10. wpr~
:wU w l'uchstojtJ,cę na·linjil.ch. waggny i c\l,deni uniIilo się tu pO\Va2me j katastrofy, g4t~
Y.legło .roibiciu tylko kilka wagonów.. .
.'. Jedna koj)ieta na pryncypalnej . u1i~f
11ewengasse, żostałaz· taka. slłarzueena .'Q
z:ie~ię,ż,e ,przeniesiono j;~' tiię~l~o ·ranną. 'cio
.szpitala.
\V INZBIHJKU.
-Analogiczn~ sceny'o-dbyły się' Vf fi1l:i3iu
~u. Należy podkreślić; że~vlcllerII1.;'~łY tej
st:ras~liwel sile· wiatr,u y .:tel'mom;eir ,w~~
:wał 32:·' SfÓPn.~eĆełs.ciBpław eiehiruV:c ...~

'. W. :CZEdJłOSLO'WAdJI~'.··
..• .' . .~ r~żnych strofi CZ~( Gh.!)slewaGJF~ . a~
UQszą o straszliwym spusitesZlen~u, kt~rQptjl
CZynił sza,lejąey: \tornado.
'. ;~
Zaznaczyć ~ wypada,: że O'staml'9 D:JIeIi- '"
dunki ·pochodzące z poniedziałku z Mez~
I;ahorez, ,zdfiLią.· się potwier.dzać· zdanie pta- J
ski€go ins!ty.t~· meteor., Ż·fl' tórrutdo. POSIUW;łi
~i
w poludnio,vo "v8chodnim.kierUhku. AS
.~
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. WYP!yki zmy.słowej K1usicielki HI.
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Dra!~t';iltistrują,by

skazańca

prześladującej go swą mifością
, . pięknej -

':~.~

pani

_.
..
\lI::..-oli .. gtownej

Fta ncis~.ek: 'ił'łnap.
(junior)
Przyjmuje w awolmsalc)t1ie

Piotrkowska:

Spac)alnoif/ 'arbo*aniawłGIO•. i
Ir.jła·.ć.nłlu~at·l
.' "';;:'.~. ' .' . . J.: •.

~.

Ima Link
l Fred

wyst~puj~·'
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.·porueznikBRDNO KASTNER
.

~:~ubieD1ł~\ swhsta .··~Glorge Oł Brlell· ł
." malarz JANt.ERCH
... i ~steUa Taylor
t.." ,,~~:qJ:,ret~ka Hl~EA MAROFF
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. jako aktorka EWELINA HOLT
"
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dzi'eje

Pc .powrocie·· z za granicy

S.,alonpwo .. ~ ensacyjny film p. t ..

filmie pod tyŁ. -"-;-

. ::- .:A.J·:

.N2 1

.
W nowemsensac.y.jrtemoprac.owaniu ........
dramat sensącyjno" awantur. zutb.ialem
,,:~rebrnego .Ja~trzębia"
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Głowna

jak-

. ,DonQS~ą do "Vlednia. ż<e torna.do znisz-

30 KOŚCIOŁÓW ZNISZCZONYCH.· .....l..ZRUJNOWANE
DOMY~
ZNISZCZONE KABLiE~
(!\C.~>Nieznliernc szkody, które \"Yl'z::pozostawanie na ulicach groziło utratą ży.dziŁy; bur.,Z~;L ~iegł~go·~tygodnia·dadzą: się .·do~ ,. cia.
Nacll'adca dr. 111edycyny
Fia,l, który
p:i:ero~ pr~yhliż,eniu.ocenić !teraz, gdYż :vvię~
kszar'z~sG:,:;P~ł~~:;~~'>~,el~graficznych ;.J ..·telefo- nkzdą~.3T'ł· dppa:3~ •. do" praD:lY. . z;ostał,tahity,
nicznych .środkowrej· Europy została zniszczo- I>rzeez ih~ze,1\;ra.cające siędrze\va. Dach naj::
ną luh uszkodzoną.
.
'. ·wspa11blsze,golao-uelu 'wSalzburgu "L. EUi\ {Je"
Dzisiaj już nie ulega wątplhvości, że zoS/t-ał ..-:... znie.siÓny. Obok hotelu znajdujący
szale'jącyoikan'byf·· }edną z :najśt1'aszniej Si{f dach 1'0wniez zóstal tlbszczęti1i'e znlcsloll)",
s:zyeh"klę~kJtego. r~)(:izaju, znanyc~na .połud;: ,Wspaniały pai~kmirą. helowy: - zosltał zró\vrt~'U,po:dna:,zwą: tornada ,~.któryjednak bar.,. nany Z .:ziemią.
'vZ okolic Salzburga donoszą b licznych
QzoTzadko powsta}e tak daleko na Północ
jak ·w:obecnie'·mialo miej s c,e.
zawal'eniach domóvv i jeszcze liczniejszych
ofiara;ch '\Vi ludziach..
OGNISKO ·'TORNADA.
;~zJezficzęła 'sięłt~kataśtrbia fr~dno .
,W' Ischru-Zb$t.at p;rZęl'W3:fiY Jlap0\yi~tiz
.j:est ~ql;\1"?ądlliiltlstalJq: w ·~a~dyni razie j.ed~ ny kab~l \vysol~.i<tgo ·llą.pięcia;· który. zabił
~~. 'mpżnaśmiało .- ~twletdzić iż -jeJ kolebk~ dwie osoby..
. . . . . .' " ... " .
KOŁO JEZIORA ATT ER.
były;·.t\lpy~; m:ia-nowicie TyroL
Zdaję się zew okolicy tego jeziora leW SALZBURGU.
WSalzburgtr już od .1'a.nadn.. 5 bm . . pa za10 centrum te.go· S1traszihvegotornada.
'To'rnadO zjawi~ ~ się z· ta.ką: piorunują.;.
now:ała~ni,ęzmirerna -spiekota i dUSZność, a ba
~Qmęir$w\tał lliezwykle nie:qli\J ,.:,\v';:9g~~qho:-, ... cą szybkościątż'e. vvielu jruracjluszy siedzą::
.Nec'była.ltak·par11a,.atmosfera przeła:: cych przed "Vvspaniałyrrl "Grand HCJ/teletr1"
dowanaelektrycihQści=ł,że w całym mieście na tarasie hotelu nie było w~tanfe ukryć się
w hQrel'U.
nikt . praWie' 'oKa:nie zmrużył.
StQliki .zawirowały. '.")iV., powietrzu, jak
': O -gęrU.:Ęh€JbJi1;9..ralieln
przyszły z· nad
.' , l., .... ,} w,.
gór lh:rwSze podti;luchy wichru, i cały sze- liście na' j'esieni. W.iele. osób zOSW.ło pi~zez nie
rannych, jak rÓWilieź, pr.zezwypadające ok...
reg:·:J}J,v~-:unów'c::~ft.<łer;Ży:ł'N miasto) jak w jego
okt>hcG
.
na i szy:by. . .
rodły
pięĆdziesiędo· i sześćdziesięció
} "~.hl~'},i Kih~ą''Iriiril1t po zaezęciu~ tej. piekieln'·::·~,Ym,fońji,t{)l~llado nabrał wprost po~ metrow.ej wysokoŚci, zostały literalnie· powytwothel.··iiy~jąinj[1.C dI'Z'0wa.~ słupy telegrafkz rywane .z korzeniami i rzucone ,O kiikadzi~~
siąt metrów dalrej.
ne,.~lQ.fg~ny;zabijaiąe.ludzii znoszącbu~
(Iowl'(" ! ! .ud:~irzudił wicher, ja'k·li~cmi.·z. .~
W~zyst:kie:elektryezne
kable zostały,
'drze~'f~
. ~omentalnie·· przerwane
Pociąg,lQkalnej kolei Kamler Yokl~
,
·'\;:V~~YS9.l ~woriili si~ ~do dom?w, .gdr.ż

'.

siedem stodół przyczem

pozos1taływyglądają,

były odcięte nożem ...

by
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DYktator,· ~lóry ole ~Irl!ł ~u WJ~óko~[i ln~dnla
l nowa konstytucja w Hiszpanji

Korespondent "PoIonji" z Madrytupisze:
.
,
Linja rozwojow8 f po której podąża dyktatura hiszpańska jest tak charakterystyczną
że sibt anologji powinna zaintęresować opillj~
polską.

Dyktator w mundClZ ~ złożył w mIanowanem przez siebie Lgromadzeniu Narodowem od· tak dawna zapowiadany projekt
nowej konstytucji, który ma zamiar poddać
później plebiscytowi. Aby jednak z orJento-wać się .w sytuacji· jakiej znajduje się dzisiaj
dyktatura hiszpańśka.należy się cofnąć nieco
wstecz.
Stałą cechą polityki hiszpańskiej dwu..
dziestego wieku było współzawodnictwo po
między kołami cywilnemi a wojskowemi.
W· czasie restauracji monarchicznej dano
Hiszpanji konstytucję parlamentanią, właśnie
w· celu położenia tamy wpływom kół militar~
nych. Ten ustrój dał królowi władzę bardzo
rozległą, Król wyznaczał premjera. Minister
Spraw Wewnętrznych przeprowadzał wybory
i był obowiązany zapewnić rządowi większość
w Izbie, Władza nie formowała się zatem
od dołu do góry, jak w demokracjach normalnych, lecz od góry do· dołu, W gruncie
rzeczy była to .zatem ukryta dyktatura.
Tymczasem ód kilka lat parlament hiszpański uległ gJębokiemu rozwojowi Większość
rządowa przygotowana. przez ministra Spraw
Wewnętrznych slabła z każdemi wyborami.
Przy wyborach ostatnich większość ta była
już minimalna. Można było' przewidzieć mo,,:
ment; >w którym by większość parlamentarna
stanęła przeciwko rządowi. Z tą chwilą par"
. la:mei!taryżm hiszpański przestałby być parawanem .dyktatury.
. . W tymwlaśnie momencie mial miejsce
zamach stanu z 15 września 1923. Pogląd, iż
zamach odbył się przy· współudziale króla,
.ja_t bardzo rozpowszechniony
Wyjeżdżając z.San Sebastjan do Madrytu na
spotkanie generała, Primo de Rivery, Alfons
powiedział: "Nareszcie będę rządził". Mylił
się.· Nigdy nie" rządzilmniej i nigdy nie pono
sił tak ciężkiej odpowiedzialności.
Stosunki pomiędzy królem a generałem
są dosyć szczególne. Dwaj ci ludzie nie' .lu;
bią się· i nie ufają sobie, lecz sa .nierozdiielni
Dyktator ma ~parc;;ie jedynie w króluf król
zaś opiera się jedynie na generale. Dyktatura
hisiPlilńska je~t 'cudem równowagi: 'utrzymuje
się zawieszona w powietrzu.
Generał Primo de Rivera nie .ma w kra
ju żadnej zorganizowanej siły. Unja patrjotycz
na, którą stworzył, zawiodła kompletnie.
Wielcy przemysłowcy za.niepokojeni polityką
ekonomiczną rządu, ~ycofali się. Arrz;ja nie

jest pewna, o czem świadczy, chociażby ostat Hiszpanją -król, generał zdają sobie spraw fł
ni bunt artylerzystów.
z tego, iżw ltaSzej epoce, nie może istniea
Dyktator lubi powtarzać: OJ Wszyscy lu- długo ustruj, który nie opiera się przynaj~
dzie rozsadni są ze mną", Nie wiem na wet mniej na pozorach legalności. To skłoniło
jak dalece się myli, wszyscy bowiem Hiszpa- dyktatora do przedstawienia Lgromadzcniu
nie, którzy myślą, są właśnie przeciwko narodowemu projektu konstytucji.
Projekt ten przewiduje parlament, ograniemu. Czują się upokorzeni, tem, iż rządzi
nimi człowiek, w oczach ktbrego kultura niczony do funkcjI wyłącznie ustawodawczej
nie ma wartości. Dyktatura nie opi~ra się za- bez praw wykonywania. kontroli nad rządem
tern na niczem.
"
Parlament zostanie w jednej trzeciej wybranl
Byłoby jednak
blędnem
przypuszczać przez korporację w jednej trzeciej zaś miar
iż musi ona odrazu runąć. Jeśli bowiem dyk .. nowany przez króla, t. zn. trzy krotnie przel
tator nie ma za sobą zorgahiżowanej siły nie rząd. Czy ten słaby pozór wyborów wystarcz,
do wprowadzenia w błąd społeczeństwa1
ma jej również ,:,rzed sobą.
Dawne stronnictwa są słabe, ludzie zre- Należy raczej wątpić. l tutaj dopiero okazuje
zygnowali. Elita hiszpańska, która jest prze- się to fatum, które ciąży nad krą.iem podda.
ciwko dyktaturze czuje się bezsilną. a szelO- ·nym dyktaturze: Wyjście jest zawsze naj.
kie masy społeczeństwa odnoszą się obojętnie . trudniejsze.
Dyktator, który nie dorósł do swegc
do formy ustroju.
Mimo to ludzie, którzy rządzl\ dzisiaj zadania, znajdzie się zawsze w pułapce.

Spd' ci
~pór

nie

został

jeszcze

W sferach naukowych' i prawniczych
Londynu eC7ekują z zainteresowaniem wyniku sprawy, jaka powstała pomiędzy ,rządem
egipskim a sparłkobiercami lorda Carnarvona,
słynnego na cały świat ze swych odkryć w
grobowcach Luksoru.
Sprawa toczy się o skarby faraona Tu·
tankhamena, .do których części rosCl sobie
preteńsje· rodzina lorda Carnarvona .
Przed niedawnym czasem" rodzina zmarłego lorda zwróciła się do wysokiego korni"
misarza Egiptu, lorda LloydaGeorgea z proś..
bą o poparcie jej żądań w tej sprawie.
Skarby, których wydania żąda od rządu
egipskiego rodzina lorda Carnarvona, są nie"
ocenionej 'wprost wartości.
Można, coprawda, określić bliżej war·
tość klejnotów, złotych i srebrnych .przedmio. t6w, znalezionych· w grobowcu, ale trudno,
bardzo trudno jest ocenić wszystkie relikwje
znalezione·w grobowcu, które z punktu widzenia muzealnego nie mają sobie ró.wnych.
Nie dokończono jeszcze prac' odkopywa~
nia, gdy lord Carnarvon zmad, jak wiadomo
od ukąszenia trującej muchy.
Prace lorda poprowadził po nim asystent jego, słynny badacz starożytności. Carten.
Gdy· prace zostały ukończone,". rodzina zmarłego zaraz zgłosiła pretensje do duplikatów
klejnotów i relikwij.
Liczba duplikatów jest tak wi~lka, że

p

ósł

Chc-lc ilabyć
proszek naszego wyrobu, nale
ży przy kupnie akc~ntowat
wyrażnie żądać oryg2nalnych
proszków z uKOGUTKJEM" Gą~
seckiego znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od
rzucajcie uporcZi:ywie poleca ..
ne naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu
- I

zakcńczony

daleko łatwiej jest obliczyć raczej unikaty.
Do liczby duplikatów zaliczyć należ)
broń, w większości obsypaną cennemi kamie'
niami, tablicę z napisanemi na niej prawami
również bogato wykładaną klejnotami, fotel· z
masywnego srebra, filiżanki złote, złotą tjartt
z brylantami i wiele innych.
Wartość tylko kamieni i metalu w tych
przedmiotach oblicza się na pół miljona f.
szt. Wartość ich muzealna jest, naturalnie. o
wiele większa, gnyż przedmioty te, aczkolwiek
są duplikatami, przedstawiają rzadkie pomniki
starożytnej kultury egipskiej.
Rząd egipski
odmówił wydania tych
skarbów spadkobiercom lorda Carnarvona. Po·
czątkowo odmowę motywował tern, . że umo ..
wa była zawarta tylko z lordem Carnarvonem
i że obowiązki, jakie z tego tytułu miał rząd
egipski, wygasają wraz ze zgonem lorda.
Następnie rząd egipski począł swą od.
mowę motywować inaczej. Dowodził, że wy·
danie duplikatów obniżyłoby wartość muza·
aIną całości.
Znalazło się w Anglji kilku ekspertów,
którzy podtrzymują ten sam punkt widzenia.
Inni uważają takie twierdzenie za wybieg rzą"
I

du egipskiego, _ który

nie

chce odpowiednio

wynagrodzić trudów i wydatków lorda Carnar"
vona. Zdaje się, że ten drugi pogląd zwycięży,
gdyż Anglicy nie pozwolą napewno skrzyw"
dzić spadkobierców swego wielkiego badacza

(Kap). Donoszą z Monac,hjum;' że grono katolickich posłów bawarskich zgłosiIo
w Landtagu, następującą interpelację:
. »W Griinstadt (Palastynat) odbyły się
przed kilu dniami wybory dó rady rodzicielskiej progimn3 zjum.
Chociaż czwarta częsc ucznlOW była wyz
nania katolickiego, do rady: rod~icielskiej wybrano tylko protastC;lntów, l\a'skutek sprze
dwu katolików i dyrektora sżkol (protestanta)
zarządzono wybory pa raz drugi, Ale i . przy
tych wyborach katolików wyeliminowano, mi..
mo próśb ze strony katolików i kierownika
gzkoly.
Czy rząd gotów jest przez odpowiednie
postanowienia prawne zapewnić w przyszłości
tilkże mniejszościom
ideowym przedstawi..

j"

ż

ie "b

Katolików wyklucza

os." ?~ZE&ENIE.

anie

a

nę

"

się

zupelni-e

cielstwom w radach rodzicielskich, jeżeli
uczniowie, należący do danego światopoglą
du, tworzą peWIen procent ogólnej liczb,
uczniów.
Złote - to niewielka kwota
a możesz za nią nabyĆ los

Lo t er j i Fantowe j
P. W, K. gdzie wśród mnóstwa

. Wielkiej

cennych premji

4

są

główne wygrane wartości po
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ILosy de; nabycia wszędzie
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l&;ROZ~:;'i'"~OJ' Piątek, dnIa 12 Hpca
;::

Humor I Satyra"
Rekord.
De masz lat, mój chl~pcze?

-

Pięć proszę pana.
. łb . zabraniemożliwe. Nie mog ys
,
"
. l a.tY
sie tak bardzo w ciągu plęCIU
-

;~

dzić

To

Na lekcji geografij"
NŻluczyciel:- Muchołapski, powiedk,)mi
jak długo się leci aeroplanem do ~m€ry l.
Uczeń: - Dopóki nie wpfldnle się do
morza.

. Wysmukła ..

0, widzi pan, tam na drugim brzegu. jest nasze letnisko.
.
- Tam 1 gdzie ta tyczk~ li! ogrod'Zle?
.--,,- Jaka tyczka? T o mOJa zona.

ł
Czy li ...
Wiadomo, że od czasu rozpowszechnie~
nia się wstro]ach kobiet nowych mód, urąg~. ... h"19Jen~~,
, , Oj
jących zasadom przyzwOltoscl l
~ cjec ŚW. wielokrotnie apelował do katohckl~h
kobiet, aby nietylko nie hołdowały temu nIe ..
moralnemu
prądowi,
lec~ aby
zwalczały
wśród swego otoczenia wszelkie objawy nieskromnej mody, świadczącej w pierwszy~
rzędzie o złym guście i braku pOCZUCIa
etycznego.

Obecnie w myśl życzenia Ojca św.
kardynał wikarjusz generalny Rzymu ogłosił
dla użytku rzymskic:h klasztornych zakładów
wychowawczych instrukcję opartą na wyBlf2nfęta,
- tycznych, ,ustalonych według wskazań Oj~a
Grosista Iksiński został ojcem bliźniąt.
św. przez Kongregację Zakonów. InstrukCja
Najlepszy klient, składa mu ż!czenia:
No teraz parł nareszcle sam poznał, ta ma na celu ochronić dziewczęta przed
co tl) znaczy otrzy~ać dwa razy tyle towaru, zgubnemi skutkami hołdowania nieprzystojnej
modzie.
ile SIę ::amówiło!
W myśl instrukt.ji uważana będzie za
o'

nieprzystojną odzież, posiadająca dekolt, się
gający niżej ,dwa cm. od szyi, nie okrywa..

Chińczyka??

glistę,

II

jącą ram~on i nie sięgająca niżej kolan.
Na chińczyka? Nie skądże,
Przepisy-te są obecnie ściśle przestrze"
, No to dlaczego daje mi pan jakąś
kiedy zamówiłem wyraźnie węgorz:a?!
. gane. l rz€czywiście w Rzymie daje się ZElU"
", AL
,
418
M4

ANDPZEJ BIRABEAU..

ł

i

wkr6tce zostać ojcem.'
-'- Jeżeli to będzie dziewczynka, nazwę
ją Reginą - ' myślal Gonfran - a jeżeli bę~
dzie chłopiec - dostanie, imię Mak~ymiljan..
Postaram się zro"t,ić dobreint~tesrtby,nu
niczego nie bra.kowało. Kupię mu najładt!łejSze zabawki.
Oto dlaczego gwizdał Gonhan przy ot~
wieraniu drzwi p.Morunanta:
Tak samo pogwizdywał, pakując do Wór
ka ró.tne ,wartościowe przedmioty, wgabinecie właściciela. mieszkania.
Nagle przesłał
gwizdać 1 lecz nie stracił dobrego ' humoruf
ujrzał w tej chwili 'bowiem na biurku foto"

o

n

na'A'rót do skromnośći
ważyć, że większość młodych kobiet i dziew..
czynek ubiera się obecnie zgodnie ż nakazami przyzv. oitości. Wszystko wskazyW'altJh~
na tOt że wydane przepisyosiągnęly podwój::
ny skutek: nauczy.fy· się i utrzymały
.
ność w e.troJu dzieci f
a przez to wpły.ęly·
ł-akźe i na matki.

------

Miejski &4inematUfJraf OŚWłłJłOWyf
Od 9~Vldo lS:VII. 1929 r592!
Ula

dorosłych:

T~ńcz:ęc~

I

-

Nad, morzem.
Patii~ ~;tolowy, czy ją wyglądam na

-

Nr. 19'i

l1JZS :fOKu.

:;;~4_ts:1.

kOifi~djaw 10-iu

głównej

W roli

LyA

aktach.., .

ARA·

Dlamtodziezy:

PO DCA CH UH
Dramat w 8

Nie mógł prz~cież

~ldacb.

odpoWiedzieć:

,ta mówi .złodziej". ,
-Nie wie p~nJ~dzie jest p, MorunaM)
-i.. Nic, 'proszę 'pani.

. ~ BQ;Zę1 to jest okropneJ W kazdy~ f~
Owego' wieczoru włamywać Gontran u,zie
musi go.p-an ząwiaąomic n~tfychntiagf, gdy;->
dał się z wizylą do' p. lVlodinanta. Ktoby wiprzyjd.zie,'
Jestem sąsiadlrąpa~i ModitUltltW·
dzi~łGontrana w chwili, gdy wytrychem otV
€sine,.
Musi
panga zawiad{)t;niGł :Ż~ ,z, gO..
wierał drzwi mieszkania p. Modinanta, parny ..
reczką jego jest bardzo zI~. Lekatz@ aba.,,_
ślałby z pewnością, że ma przed sobą spokoj
ją się, ze 'rtie przeżyj~ tej flOty. JezeU" ~iB·.
nego, uczciwego obywatela, wracającego póź ..
ModlnaI1t ehce ją jeszc:ie ,z()baczyć, musi, ,Daną porą do domu. Gontran w czasie otwieratychmiast po powrocie dod-9inl:l tyla) Prłfli
nia drzwi pogwizdywał sobie jak pracowity
być. On przedeż tak ubóstwia _swą e6fllZ•.
robotnik, którego robota nie męCZYf . lecz baCzy
mogę na fjantl,p{jl~gtlel Gty !2Cz@ka pail '
wi. Człowiek gwiżdże wtedy, gdy jest zadowo
do
jegopOwtołuł
.,
fi
~~.
lony.
I,
.' "
.
'
Zdjęcie
przedstawiało
małą
dziewczynkę
~
Tak,
proszę
paiii.
Gontran b:yłwłaśnie zadowolony z dwóch
Gontran odłożyłsłuehawkę.. Nie m6ii
powodów. Po pierwsze dlatego, ze dzi~iejsze wśród drzew ogrodowych. Miała lD02e 5 lat,
jego przedsięwzięcie było ciekawe, przyjemne wyglądała cudnie z małemi wargami i puszy- się ruszyć, niema odwagi. $lysta!, ~@ "i.~ .
i łatwe. Jest przyjemnością do pewnego stop .. stemi włosami. Pan Modinant rozwiódł się. reczką jego jest bardzo ile i słowa t~ ucz';'·
niawkradanie się do mieszkania takiego 10- ale ma małą córeczkę; która prawdopodobnie niły na ni:tn -dziwne wrazenłe, jak~dyby IQ dłł:
Gontra:n przyglądał się tyczyło jegó córeczki. Worek: stoi pośrodku,
. katora jakim jest p. MondinanŁ. Ma on bo- została przy matce.
dziewczynce
i
kiwał
głową·
Piękna jest' ta pokoju... ujeżeli chce jeszcze zobaezy~"~ W·
wi-em przyzwyczajenia starego kawalera (wła
mała,
może
jego
córeczka
będzie
do niej po.. lewej ręce trzyma wazę stebf.t1ą ••~ iiUbodw1ł
ściwie jest. wdowcem), który systematycznie
d
b
o
na....
, ... do J' elło
6,powrotu"
,
)
swą córeczkę".
_.,
co tydzień, pewnego określonego dnia od go
Ale czas mija, do roboty! Gontran odWVesine ocżekująp.ewrue j8'~ Pfl-flio
dziny 7 wieczorem do północy bawi poza domem, prawdopodohnie w gronie swych przy- stawia fotografję i zaczyńa znoWu zapychać bycia. Przecież przesłano mu wiadomość.' Słu
worki.
żący odpowiedział, ze mo2ha tla tWn', polegać
jaciół. Oczywiście, że w 5 minut po jego wyjNagle - dzyń... dzyń... dzyń ..• -- telefon. j że zaczeka do jego powrotu..
ściu odchodzi również służba i złodziej ma
Głupia historia..
'
Gontran nie rusza się. DeiięfWuje go tO'>
nio:lność. '~pokojnej i wygodnej pracy.
Telefon
jest
jak
coś
żywego.
Jakgdyby
wszystko.
To przecie~ idibtycznef.hDlaczego
To 'był pierwszy powód zadowolenia
ktoś
z
daleka
wyciągnął
ramiona.
go
to
wszystko
obchodzi. Mimo to nie może
Gontrańa.
Drugi powód trudniejszy jest do
Gontran nie czuje się już samotny. Sta- spuścić wzroku z fotógt,tlfłi t~j ,ma.łej dziewodgadnięcia f dlatego też powiem odraz u; Gon
nął
pośrodku
pokoju, trzymając w rękach róż czynkiz puszystemi włosami. Cóż on może
tran ma zostać wkrótce ojcem.
ne przedmioty i nie wie co począć. Aparat poradzić? "Pan zaczeka na niego". Czy on
Tak1 można być zbrodniarzem i ojcem stoi flegmatycznie na biurku. Dzwonek znowu może czekać?
jednocześnie. Nie widzę powodu, dla którego
zaterkotał. Nie można pakować.
Gontran nie tus~a.ł się przez' kilka minut.
naleźatohy ódmówić zbrodniarzom a priori
- Halo!
Wreszcie wyjął z worka wszystkie ptząd.,
wszeUdch uczuć. Można być uczciwym czło
Instynktownie zdjął słuchawkę i odpo~ miofy;postawił je na swoje1n ,miej$~Uf pod-'
wiekiem i nienawidzieć dzieci. Dlatego więc
wiedział.
szedł do biurka, wyjął kawałek papieru, i nanie może zdarzyć' się odwrotnie, że człowiek
- Halo! ~ mówił iak.iśkobiecy· głos. pisał;
nieuczciwy ubóstwia dzieci~ ,W, każdym razie Czy to 21-22~...
.
-"Z pańską córeczką jest bardzQżle, ..
Gontranlest wniebowzięty od chwili, gdy SPOM
Możliwe f skąd on moze o temwiedzieć?' Oczekują pana w Vesin,e".
dziewa' się dziecka" Gdybyście mogli rozłupać
- Czy pan MĆJdinant jest w domu i
Wyszedł z mieszkania i zamknął drzwi
mu głowę i zajrzeć do jegom6zgu, ,natrafi~~
-..Nie, łaskawa pani.
wytrychęm. Wsunął przezszpare kartkę i z,
byście tam na takie same myśli, jakie, ~lącząo
' 'CzYiomówi je~o_, słuiący ~
błogim ,uśmiechem na twarzy, choć z pustYm
się w f;!łowie każdego mężczyzny. ma1ącego
'Tak. proszę pani..
workiem wyszedł na \llicę.
Ttum. F.M:
,
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Amulet
W ostatniGh dniach czerwca dQk.ońano
w . willi znanego orjenbilisty
James'ri . Herberta.. Złodzieje skradli nie~iel~i, dre:wnJatty pbii{tzek Buddy, pozłacany
lstÓJący na :marmurowym cokole.
hi. kradzieży

Kradzież ta napozór drobna wywołała
jedńaksensację wśkufek niezwyklych okoM
lIczności, w jakich jej doltouafió. Jak Wspom...
niana .sir Herbert jest orjentalistą, był· w

2o~z~tk\l b. ~tul~cia. posłem. an~iclskim .. W
P en)l, . a następnIe w Afganlstatile. PrzenIe
siony do .Notwegji porzucił wkrótce słuźbę
dyplomatycztlil i przez długie lata podróżo

wał po bJdjach ł . Bywał gościem wi~lti ffił\ha lio
radzów, znał podobno wieI\! jogÓw ifświętyehlC
i uchodził wśród órientalistówza" tnawC:ł

~li~iinych wierzeń i obrządków hindus~ich.
Kf~ył:y nawet pogłoski. źe sit Iames Herbert
por~!Ueił
wyznanie anglikanskie i żośŁał

buddystIl.
Trudno st~ierdzić ile w pogłoskach
~yeh prtlWdYf t" j~dtutk jeśt rzeC1!ą pewnĄ te
dz'~ki podt6iorn ł.wym i :lllwattyńt znajomoŚciom lóndyt\ska willa bylello dypI() lllat1
zamieniła się wistńe muzeUm drogo'::enl1ych
p. tzedmiótów wschodnich; '. ze. złota, .. srebra,
koś d głóniowej, często wysaclzafiych dra·
I

__••• _._ ••__ a ___ _
.
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~~~~~il~G~

lrziltusil na uniwersytecie
KOBIETY 5ÓWlECKIEGO WSCHODU
~"'::Wscihód sowiecki niegdyś . twierdza mahometańskiego kón~efwatyzmti, corazbaidiiej
przeistacza się i mordernizuje. Przedewszyst
kiem zniesione tu zostało wielożeństwó,a
takie" Jjtaldfu" - zwyczaj kupowania oblu..
bienie..
Najnudnł~jszą w§złikze Je p;f~~r;ttJWA"
dzenia reformą. okazuje się. wpłynięGie na
kobiety, rftl@§!kiiHki Kaukazu, pUstyfl i §t~p6W
Azji' środkowej i dolin W sIgi aby zdjęty
M

przekładają

wprowadzenia prawilelto żalfai!u n~5Iefi.h~ty~h
zasie».
Nad pt~jeld8m tfin .~zefDkt} H«łlJałióW&ntł

płłd.e!as swi@ża adh~tei K.łJh!gf~n~jł Rtihotti~~

czi},. ptzyczem zasadniczo . ńi~ b~~e o~o:zyeji
nlwet z~ strony pfieJstttWitieH W sahóduł pir
dzielone b1ly jedynie r&dania aG de;; tUtigohł.łeś·ci okresu ptzejśeiawego, ffl!łj~~eIO płfiy

,tHbWa~ k~lliety Sówieclłie~o

W s~blłduj d6
drastycznej tej t!farfflY·
..
,
. "OstaN~ćznIe przepfówad~tefiiem jej. zająć
się mają dala prawodawcze RepublIk VIsdhe"
d\ł.

,O ile jednak na ogół modernizacja So ..
wieckiega Wschodu zwłaszcza ludności zeńs·
kiej, idzie nielatwo tu i ówdzie, wśród bar:
dziej' postępowych:tatatów,
baszkirów 1
Gz"'waszóW, napotykać. można młode dziewGzęia, -wyjeżdżające dO' wyzszych szkól, a
zwłaszcza studjujące meclycynęv poczern urzlIdzająone kOGzujące ambulanse VI namiotach,
szerząc w ten sposób wśród swoich ~śpół..
'iomkin podstawowe pojęcia higjeny, leczl\c
.kazując pomQC polożiliczą, a
zarazem pro..
19UjęC potrzebę reform.

P"44'-

: : : .: : " : : ; " ; ; ; : ' : ": : .

nad klejnoty

giemi kamieniami, arcydzieł'. tt.tuki .ws~hodniej
olbrzYtniej Wprost wartośGi,
Wśród tych skarbów, które niezamknię~
te pod kluczem. znajdowaly się w pokojach
znawcy W schodu g był też pewien, niewielki
pozłacany posążel~ Buddy z drzewa. Nie po~
siadał on wartości wielkiej;. jal:o przedmiot
$~tuki rzeźbiarskiej, sir Herbert cenił go
jednak jako przynosżący szczęście, amulet.
pódarowafiy mu ongiś przez pewnego fakira,

T eh to wła!nie posążek został skradzló-

n.y. ZlcH:lzieje zakradli się nttjprawopotł()bnief
do ogrodu otaczającego willę.. Sir
Herbert znajdował sit w podróży, w dómu
~a dnia

znajdowała się jego małżonka oraz dość
liczna służba. Buldoga, strzegącego donlU'
znaleziono nad ranem otrutego. W haIl'u'
gdz~e. zn~jdo~ował s,ię. posąg. Buddy' pł"\zos:
tawlh taJemmczy gÓgCle wszystkie naTzędzia
które slużyly do otwierani;). drzwi oraz dwi~
pary rękawiczek;. użyto ich widocznie aby
nie pozostawić odcisków palców.
ł
Wszystkie cenne prtedttlióty leżały ni~t..
knięte

na

śwem

miejscu,

zllbt~UiÓ

tylkłj'

amulet.
Dotychczasowe śledztwo nie' dał" ilU!'"
nych wyników. Przypuszczają jednak, że po"';
są'żek wywieziony zOstał do Indyj

,

7

I ni 11m polu•.•

L.di~s Z u. S~ A. i or je pij ckie
Amerykanki w
. ZciumIewa wprost

cfd'

śtdprlia

ja.1dego

niektóre amerykanki pottAfi~ pic.
Córy amerykabkł~ 'ViI b"rach i

lokaladi

tak. dzielrtie hołdują rQżnym napojQm. że pazanie twierdzą żartobliwi~1 że damy te przed
wyjazdem ż ojczyzny musiały chyba przez' cą ...
lE! miesiąće nie jeśćfiic innego pr6ćz słól1ydi
markrelL Gdy się ćhće śtudjowa~ ich B wy. .
pitki", to najlepiej to zaobgerwować "fil k,()bi..,..
G)"1'h barte
wielkiego paryski~;o hotelu. O
5 tej popołudniu Są wszystkie. krzesła. zaloi~
ne kosztownemi futfami i żlotemi torebkami.
O wpół do ~zdstej jest poWietrze jut tak
d~iki~f ~e

mtJzflaby je ., kraja.c

no2@łn.

O trzy kWAHdfanlG .fiA~ió§tlł ~powładA
swemu towarzystwu jaki:tśro:z:wódka w roza""
nidowanym już nastroju 'jakim. to potworem
był. i@j mąźi T ~faz wS~ł'stkjeh n!~{łbecnych
m.~6w ..odsącl:Aa się ocl tael i whuy ttUi9f, ćwiar M
tUje, gUoł)ifitiji ..
Coraz to nowe baterje coctaillu masze"
iłij4

lia

r8ry~u

Pragnienie lady ~. U. S. A. jest poptostu
nie do ugaszenia. Tu i ówdzie wywiązują się•.•
niemiłe epizody.
To dwaj dżentelmeni rzu~ają sobie naw za..
jem do głowy szklankami .to żnów dwie lady
udobierają" się nawźajem do swych nfryzur''t
kosztowne futra oblewa &ięMattihi . C()ctail..
lem; platynowe bransolety latają w powietrzu,
Jest w Pary2u około śto. barów pilnie "tićz'łs.·
c:tatlyeh prtez :unetykanki' które .llTzyhyły do
EutóJ5Y, teby si~ w niejf ,jpfZ6płuk .._:H.Ni4~
które z nich żalą się nawet, ~e alkohól patyś ..
ki jest zasłabYł a jedna młoda dama pokazała niedawno "sztukę", że wypiła dzbanek coc..
tallu a p~!6m jesztzózEJ flaszkę dtikilgo portweimu. Nawet nie stracila równowagi. Zaz·
naezatn; ie tylks,. f;.t~wHa ·czł~.~, affi@fykAnek
urządza _sobii utłde ,ijaekł~ ł1łesłAdj: 66€i
i tli dr~hna ct~śe wyslAteiUI de wYW€tłftftłl
ntesrruikUr

stoł.

·.m:'7'z,.-g ,iMR

Dłaciła

oięik!ie *a~E)n, ł .~zięfy ezynny udiia! . VI' ży
iiu pttjjlitłznem .. j Najwyzs~ą w fym ldt!fdtiku
fffljpaiatuit:toiwijil11 t:zł~nkówh~ .,.leii5ttłi~la~,.
kobiecego. oddziału Ceiitialn:ego Komitetu Par-

tiJ; I{omuIi1styczii!j,; pff!ez titugi cias. wszak~e
bet· powóJienla ,i dlattigfi j>dwstał ptejfb~t

:I

c·.,.....:

złoczyńców

Niezwykly gust

~

====================:0

:,KOZ vVOJ" Piątek, dnia 12 lipca 192» rol\:u.

......::.

tyciem z "ot·· cór" t

SłbSZD& Ztłm:tfł ~Zh!Chetnego
Raryz

stoi obecnie
pod wrażEłftł~ffi
słtl§ilłwej tfitle6ji idtiłziniU!j. tJt6 Z4-l@Łiiime
chanik, Aitdtzej telldis Zi!§tfzeHl swoją mat..
kł, ł5 .. letnhł Annę.
Tło taje eaynu byłeJ' HaetłptiilĄctf:
elIóis była wdową pa Woźnym
i Gtrzymywala skromną tylka p(msy~kę" Wf'jtawdzie stn je) łążył Wydatnie, m( utrzymanie Elu"
mu, miino to jednak pani T dl1ais była t@go
zdania, że dewiza 1,lepie"j" lep§~& je~n tid
dewizy f,dol>ri@". ZWłagzcza, j~śH Hłep6§i~

Anna f

da

gię

7

zbyt dta:!lhvego tlsumienfalt.; A

nastrę

tratiiny.

... matkobojcy
Dapięła

cjz:ia.ł sb; jednak

(j

wreszcie
leni

!łyn

śWe§9ł

i w

1)t:twi~

llfiie§ł@ftH,ł

:§zfłlon@go gfih~wu matkę !~Stii~lił.
. T ragedja prawdziWi~ wielkó.mlejslta ...

Młoda

murzyniU.... pOnad '12.000

friJnltGw
NIEWOLNICTWO W P ALESfYNIE
"Excelsior" donosi z Jerozolim}", że rzeczoznawca Ligi N~r~dów ({fi M~iian złoży.ł
Lidze sprawozdanie, z którego wynika,le
handel niewolńikami Vi Arabji, Sudnnie i Abi
synji jest upra-wiilfit tUt' sietókfi gkalę. Roc/.~
nie sprzedają w tych krajach więaejnii dwa

czył się jej batdźo "łatwyfl sposbb zdobywa. . .. '
rtifl dód~łkowyeh ltintlu§1tóW. Mianowicie jej t:ygł~ee ffllifiynbw.
W HadzE!§i~ Isthif!ll! .plJclatek 300 Ira fi..;
17. .letnia eóreczk.a Luiza była nieprzedętnte .
ków od . każdego sprzedanego niewainł}f!i
piękna!
W porcie. Dżjd~0h itutłejg ułfg' tłł~wolIiików
Zacna Ihftti:lUiil!l zaez~ła ją tedy nama- tuż w pobliżu konsulatów mocarstw europejskich. Sam król Ibn Sand ma kilkuśet nie ..
wiać, by nie była .głupia i korzystała ze świata t
pbId jest mIg da! buiza dłuż'szy czas opierała wdłnłk6w pfaeująeyh fia jego po1a.di. Prze..
ciętna cena ni~w(jlhika wynosi 10 do 12.000
się, a wresza.ie uwiadomiła ze wstydem o frankówl
wszystkiem brata. Ten źrobil matce kolo ..
CenamloJych murzynek jest o wi~l.
wyźsza. Cena starców waha się pomiędż)'.
salną awanturę.••
2.000 a: 4.000 irankhwl W okręgu Y~meIi,\l
Zdawało się, że pani Tellois zrezygl'luje niewolnictwo jest tak rozpowszcehl1ion~,.z.
ze swoich planQw. Lecz była to osoba bar.. liczba niewolników jest tam więks2.\l, niż Ue&dzo onergiczna i uparta; Po' pewnym czasie ba ludzi woinych.
zacz~ła znowu wsączać wduszę CD1:'ld u.-d

,

Pią.tek,
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,ROZWOJ'

f1 0 darty

;':

KA LEN,O , F-ZYK,
f]?iątek, dnia 12. lipca ~ Jana G'walb;
TEATRY.
;jeatr Miejskj:. "Ą1ira Efros".
'~lfeatrLetni: .UŻYwaj póki czas'~
:'Ęeatr Pop.: - "Bar~n Kim;el"

f-=':;.;

W!DOWJf]KA.
"Prz·egrane życie'".

Ifuua: -

"Miłość dziewczyny".
Kino: - "Nieludzki okup''..
~qapnol: - "Życie i' przyszłość kobi.ety'\
\ĄpollQ: '. "Arlekinada' życia".
Palade.~ ~ "WinornHó'ści"
Czary~' --'::':" ,;yV lasach polskich".

;G:rand~

~ "Ostatnimonarcha"~

..:l€O~--'
"
.O ue
~_: =:> " K
aj' d
anYj

Resur::;a.:: -

,,)\!Ia.dame Recamie,r".

S.póldzielnia:, . .•~. "Błękitne .noae'·.
M,. Kin·" Ośw:~ "Tańczący Wieden u
Wo{le}yH~ ~. ".Aktorka""

Dyżury Aptek.

~i>ś -dyżurują apteki:

.. .M.Lipca Piotrkowska 193,M. MiilIera
Pu)trkowska 46. W, Croszkowskiego Konstantynowska 15, Perelmana Cegielniana 64 H
~iewiarows~iej31
' (p)

a.a••IIr·G we .

wejścia na

seanse

sobotę

o godz. 4

popołudniu

astat.;.

'"

niższe

,

za.

siez rodzeństwem.
.
. List ten strasznie podziałał
.
ś}iwego Foldona . lecz wsk t k ~a nI?SZCZ~
tak wysokiejsu~y zawiadb~ił nlet~~ladanla
władzepQlicyjnektóre,
" . o. łaCIe tym
.
. ' . . tł'
owa!y SIęd'
zę napastnl'c
. k' ....
t···· ZOfJen
.... :.
f
.
' . y wy. orzy
s Ulą, nle~Zi:zęscle ro zlny Eeldo.now i w.' ·ten
spolsod C!;cą. o~ Pd.ozosałego przy:życiu Feldona
WyłU ZIC plenIą ze
. W
•
.
oznaczonym dniu wy~~adowcy)?oli~ji
a
~fU;Z~ l
cme~tarzu. obokmleJscagdz!ę ple..
.' ą
I~llały
byc zł ozone, celemw.ykry.c.la sz. antarzysto'
. . wyznaczonego dnia
..
V:' Je d'nu k'ze, anI
r

r

".

n.

~~llW d~l~c;.h.następllYC!l n.ik.ogo:,l?od~jr~anęgq

n.leudałos.lę.
· ' W · prz..ytrzymac· . 0 " " " ' . : ' - ' ..., •...... , ,
. mlę?Z~. czaSIe m!oąy·Feld~,Il .otrzymał
~bro~n~ an~nlm, . w kto:t~m.oP:r:yslt~i· 'grożą~
. lczenla~slę~; .nIm,.gąy;z ..nl~,złoz.yl, w wyznaczonYIll ..terml?le ż.ą~an~fsumy,.
• F ozapozna~mu s1.ępr~ez .' .~lad:ie . bezpieczedns~wa z pon?wnym lIstem postanowiono
W
' . '
WYE.C F eldonowl pozwolenia 'na p . d ."
. prz~cIwnym. raZIe ~~ozono mu. zamor- broni palnej.
aSla anl~~
dowanIem, Jak to mlał~ mIejSCe w SWOIm cza(p
t'

,W

H

NIeezezęśliwyspadekniesżczęśliwego spadkobierQf '.

Magistrat mając na względzie iż obni..
Przed kilku laty Łódź wstrząśnięta zo..
żenie~odat~u. 'Y'i~o~iskowego w tym wypad.. .stała tajemriiczem zamordowaniem-·. rodZIny
Z~C~lC~Cl:wł~~lCl&hkln do wyświetlania cho- gra~arza. cme~tarzażydowskiegowZgierzu
Claz w CZęSCl programów obrazów treścinau.. F eldona ofiaram.ibestjalskiego. mordu. padli
ko~ej z 50 proc. na 42. z 40 proc. na 34' i ws~ys~y be~ wyjątku czł0D;kowle' , rodZIny za
z 30 proc.. na 26~
wYjątkIem Jednego. z' synow, ktory uratował
.. ' u Igl' po datk owej uwarun. s'Ję,. g d'
... nIe
. bł"
"
yz .
na' sZczęscle
yo go wowczas
w
Z ast osowanle
kowane )est minimalną długością wyświet-' domu.
lanego fIlmu naukowego która .wynosić ma
Syn ten stał się n,ęszczęśliwym. spadkof
·
b'
d'"
,.
.'
500• .300 lub 150 metr. w zależności o d k a..
lercą gospo. arstwa Ojca oraz ptrzymał za)tegorji kino-teatru. (w)
mowane pr~ez ojca. stanowi.ska grabarza na
Uważamy,iź ulga podatkowa od filmów cmel}tarzu z!dowąk~~ ,'\IV ,ZgIerzu Fo' pewnym
naukowych.:. była .faktycznie pa.lącą potrzeb::l··. czaSIe w:łaąze pollcYJn.e wpadły. na trop bandy..
_'ł
h d e l to . przecież - zgoła inna
'"" t~'
....
. . d'
'. obławy bandyci
. . zostali
.
ow l, wo~~zas
u.o. czas
P l·zemySł..l.an
branża.
.
p. R.)
przez pohcJ~zablCl, . '
... '
ObecnIe sta··1>! '.·s· I'PW.
Z"
.
d
k"
'Ii'. '
gler;z;q .wypa e,
kto~ywsze.lklemi. szczegółami przypomiał tra..
gedJ~ rodziny Feldona.· Otóż w . ubięgłym ty~
godnlu młody grabarz syn zamordowanego Fel~ona otr~ymallist· anominowy ·.W którym żąda
SIę od nleg~złożen.ia. w pewnem. miejscu na
cmentarzuzydowsklm 2000 zł., jako wykup,
ł'EATR MIEJSKI.
nia p0,Il0łudniówka "Miry'Efros~'.Ceny· naj;::

uH

.

::~~:!,:!cfii::y::Uk~~ch wyświetlane

-

obok skrzyni węglowej leża~a b,e z przytomnoś
ci srużąca Marja Klimczak, zaś kuchnia byla'~
prz~sią~nięta ulatniającym 'się f:razerp.Do nie-:_~
przytomnej zawezwano natychmiastPogotąa~
wie Miejakie, lekarz którego po ocuceniuJ~j
odwiózŁ w stanie cięż~im ~o szpitala przy
cy Drewnowskiej.
Na miejsce przybylir6wnież funkcjonarju
sze policji, którzy wszczęlid()chodzemie, celem. stwierdzenia przyczyny tajernniczegoza..
trUCIa gazem w 'biały dzień, gdy, służąca była
przy pracy_ W trakcie dochodzenia' uj~wnioito
że dwa kurki od maszynki gazowe-j były od..
kręcone. skąd ulatniał się' gaz. Wkuchlli':na
oknie leżał różowy arkusik' listowego papieru
który był opatrzony datą ff 11 lipca~ 1929 r.
z czego wynika, że służąca zamierzała przed.
tem napisać dok(jgoś w dniu wczorajszym
list. Niezależnie od tego znaleziono w otwo..
rzepieca kuchennego różne podarte dokumenty. Między innemi znaleziono weksel 'podarty 100 złotowy, płatny 30 października: r.b.
który był. wystaw.iony przez niejakiego Abramowieza, zamieszkałego ..przy ulicy Pustej ] 1,
na zlecenie Mieczysł~~a ~zy kiera" przyczem
weksel ten był drugostrdnnnie zaopatrzony
żyremp.Szykiera.
.
To wszystko daje władzom policyjnym
do zrozumienia; że ma się do czynienia nie
z przypac:łk0'Wym zatrucieni gazem, lecz
ma~hemsamobójcżym z jakichś 'niewYjaśriio..
'nycłr' dotycliczas' przycz,yn.
Sledztw~w .t?ku.. (P.J

b····
Lf'
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'
h
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b
pe orz, nor. Ego C'..· ano '.' oo·.ro.... U."

!:~:d:~::. !:::~ra~b'niz~n~!6r~i:da~k!pa~r::
biletów

samobójQzy na

niezwykłem podłożu

. Przy <ul. Sienkięwicza 37 na., parterze
zajmuje Qbs~erne mieszkanie właściciel prze..
m:ysłudrzewn~go Mieczysław Szykier. Przed
kilku dniami rodzina Szyki era wyjechała no
wywczasy letnie, tak że w mieszkaniu pozostali: p. Szykier i służąca jego 24-letnia Marja
Klimczak, która. obowiązki swe u tej rodziny
pełni dopiero od trzech miesięcy.
W dniu wczorajszym p. SzyIcier . jak
zwykle około goch, 9 ej rano po sporządzeniu mu przez slużącą.śniadania Lspożyciugo;
wyszedł do<bii:tta:i"~: 'mieszkanhl" pozostała
tylko służaca, Mieszkanie Szykierówgraniczy
drzwi wedrzwiz' mieszkaniem p.Rozenthal
Okołogądziny 11.30 w południe 'kuzyn,ka p_ Rozenthal poczuła ulatniający się gaz z
z mieszkania SzykierówJ który przedostawał
się do ichmieszlt:a.nia, Sprawa ta wydała się
jej bardzo po,dejrzaną;wobec'czegowybięg~a
do drzwi" p~owadzących do kuchni Szykierów
w celu stwierdzenia. przyczyny ulatniającego
się gazu, Gdy kilkakrotne lekkie pukanie do
drz.w.i nie odniosły skutku Anna Rozenthalówna zacżęlasilniej ~zarpać .za drzwi kuchenne, co spowodowało wypadnięcie tkwią ~
cego wewnątrz drzwi klucza. Wówczas zajrza
la przez dziurkę od klucza i zdołała. stwierdzić;że służąca p. Sxykierów leżybezwładn.a
na ziemi w kuchni.
Jeden z lokatorów niejaki Roman Andrzejew
ski pod namową pozostał)ch wszedł do kuch
ni Szykierów przy' pOąIocydostawioIlej drabi..
nypr%e~ . górną. część' okna, poczem .otworzył
drzwi leżącym na ziemi kluczem. Na ziemi

Wezoraj, pod przewodnictwem p.w-pre"
2;y~enta ?r. Wiel!ńskiego, odbyło się kolejne

oyvlskowega. od

wekselora~zam8.eb

w

:Cors~::: \~,Pojedyriek",

Miny'za:
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'.. Dzi'ś

,~U żywą.j

.póki czas"
n~~~:;i' codziennie . o godz. 9wieczore
szlagie~bwa:' reWja"Uży,vajpóki czas" .Ojca--:
k~.iĘ~ę}a;Ę~6r:a zmiej~ca2;dobyła

woa~ęnie'i; (s),
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sobiepo-::
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winni . się stawić przed"komisją
PoIIlorskiej <Nr. 18, pobo.
rawi rocznika '1908, należący doP. K. U.la
więc:zamieS:zkali nafereriie' 2f3,5~'8, 9111
Komisarjat6w P ~·P.,ktorzy dotychĆ~~'s przed
'komisja poborową nie stawilis;ę. '

poborową przy ul.

Jutro winni się stawić porowi rocznika
190& zamieszkali na t~renie l, 4/ 6. 7,10, 12,
13 i 14-Koml.sarjatÓw P. P.
Zgłasz.ający. się. winni przynieść dokumen~y o:sabiste. i zaświadczenia .ozarejestro:"
wanlU .&lęW bwrze wojskówo~i:i()licYjnem.

r

:~st~stkłiH . Ju:eWnym i .i!jj.6)tifiijfrl ,kt6rży ~zięłi lltł:tiałw lsolt!§fieJ ebWili w
wyprowaElzeiiia. dfogitlli ham źwłak fu~zaj i ojca łiasz~"b

PIĄrEK,12 LIPCA 1929 R.

11 ~56 ~ 12.00. Sygnał czasu.
12~~5o ~ 12.50 MUzyka płyt ~ralliót
l~~~g ~ 13.00. Wystawa PezhanSR:a mówi.
ł~.ijo. Kom.: meteÓr. i przygodne.
ol5~itt Przegląd wytłaWniCtW peiJodybth}ch"

.ł 5.40

n~tlra K"II If 'lA M[1(' ~ Ifli~

Koin. gospodo

\6.15. .Kom. Riid,.Naeitdfi@j tj@8fi~ P81§łii@H
ZWi~pieWaezydi l MU~)Tcżi1yeb.

ł6.30 ~ l '1.15

Muzyka t1łtt Iramaf.
tl.1 & K6łfi~t1f!!yłt@tlrte.
11.l~~ gtltzytp~ f. Slad@ffi wypłtlw ha"ttli.6~

Zon

.wyth"~

1i ~§g

-

18.00.

1fMJt) Ostatnie ridwiny ~ WjiśUlWJ:j
Konce.~~t .erkiestr~ .łtirteirlał,

lo9ł~~' >~ezma\ ,ści.
19.15 Kom. ró~oiC!qr t· oraz Uaiiiłfh
~OjOS

siedział

i inDie

Kłak.

z

DetewańgieldYo:r;soż. krakowskiej.
19~56. --. iO.O:;•. Sygfiał czasu.

Pomyłka sąd6w

Oaczyt ~ l;l~ial" ł~Hygjeńa ł Mld}teyfia-

cOr

I

l t d 18 i

prulklch

Prled sądem przysięgłych w Bielefeld istnienie 5 miligramów strychniny w wnętrz
fbKu s~a 'lany tó§tał Bil ftó'eiach człowieka nie mogłospowoJowa.~
22.00 Kom..Ińet eor.
śmierć za E8merd9wanie swej żoni wafltmłstfłII 'łifiłłftd~ gdyż do U'mit~f~eftlil ~~ł6wlekEl ł !łllOl'"
l2JlS oKom~P. A. T.
trucia organizmu :pQtt:ziea nermainie ag tttUi
Veitli
Bergkirthen.
~a.ó{). ,:Kom~ .. pelit;6 sport rladpr.
R2;~czoifi.aWctl iP§f!H z InsBruku po E!ks- gramów strychhiny~
V ~ith !!elzfiał SW@~U' e!UUm ha Ił()Włl~j
h\fff1acji zwłok Veithowej stWletJ~ił ie W
ź~łttdk\i jej inaJdowała się § riiiligrdmóW sŁry f6!i'JfaWte, ~@ źfi1iuła ł6fta J@g6 uivw~blletł~n
ćhniny. W@bec tł!g~ l;@f; sąd skazał V@ltha Śf5cłek, żawl~rająci składniki shychllinf dla
Uh.
na karę ~fuiercif itttiJfł1 Łt~ kata ,. zamlenh:ma zapobieżenia macien:yhstwuJ kt~re to tWler
'Ab:E QDY JADĄ GKRĘfEM
d~enie, zdaj!! się. b,€ \:J13eenie wiilh,.bt:łiU!fn.
mu została na cto~yWothe wi~zif!fd~.
Veith
po
10
latach
wypusiczouy
!3łitłtł
O~6tfde ~I36tlzb!Wf1j~si~ W2łi6wiefiia fijz·
(~)
NoW~jutsk:i zt.blog mr.
Favray,
tUl
Woh.iese
tłi:ięki
słaraHiorh
a13rehya
prawy.
ktef@~~ specjalnością jest ba6i'ilł@ . ryb 8ł*ie y
W'' ffił1ł§'iyti~tt~i@ jet:{Hall ,~twiłlfdzono,· że
fd~ił takt niezwykl~ ibte:te~h:iją~y.
,. .; Mian~wide' l'~~YJ_ pfzewoione na siatkach

2tt30 K6ńe~tt, ,.,t!ymł6nltzf1~.

dnia 10 lipca 1914
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w rz}jiatidlŁttah wedy, 'ni~

mogą utrzyirl-le ·fe~··
ilówagl, a leh system nerWówy di!zńijetakłcH
Nmych pedraznien i wstrząjnieJl-

Jak sy$te~n~rwówy tzłowi~itl" Jidlł~h:~,EJ
, . .. '

oJufł Łem ,

o
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Niedawh~

T en stan

ftofffudny i niezwykly . lJl'z'ejawia
się w ten sarn §!,5sab, tE; o e~łewiek\1 sedda..
wuiem pokarmóm.
o

,

o

Web~e tegozii'~ąe1iił

b1~ecłezas transpórtri

W~ Francji przez cały czas trwania rewolUcji
franeuski@Jj pierwsze ujęło w,swe ręce wiel-

o

o

o

'

ką łW~łriąsająćą Anglją

To stało si~ ptJwoclem pólemtki; ~t~ii

Wl\tp1iw~ ote ~wes,tleroi$tIzygiiił!

zapewne

d~;;.

iebnszczy

___
----8---- - -.*ne!! pr ••czytaj!!
-'IIILJOTIKA FRAW, pOLSkiCH":'

Ił,' atiw. styplttłt~~~ki ~o
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Ił 4. Ustawa o .. he!Znieczemu prac. umysłowo
Ił 5. Ustawa automobilowa . .' ' • ..

Iil

6. Prawa

prilCOW
um.y.sl.. l. robofndt!w
\ n.ajem, urlopy, kaUCje, sądy pracy) ". .

Wedłu~J
.

.

:1: 1~13
ł'

i:~

ił. 2.-

Grodzkie opracował nacze)mk s,dów
J
l. Sitnickl w ~a~t,

zł. 1.zł. 8.-

dr.

trirlker,

który

si~ itaihab11ył już w świecie nanltbW1ffi, sW@;;
mi bat:lari1łUni viramim w Gisch, wtgł6sił W

ti.tiiWef~ytecie wiedenskim konferencję na teIHat poci~ftiionych prze. siebie w ciągu astat..
niej zimy badań e!!ipŁjóI8giczfiyeh.
Prowadione przezeń wyk:bpalislta w
delcie Nilu pozwoliły fuli sh"lierdzic ~l~bdkie
różnice pomiędzy kulturą plel1)ion zamieszku..

j4ćych dęltę Vi

,,7. Kodeks Karny, stosowany".r~ez ::>ądy

O

strachu.

walki p.IU.em .młodszy.m, da.le.) lorda. D,isrĄlli,
Karola Lamba - twotcę feIJeteHu lznalO"

fi1~t~,d. hUrfi~6r1st~ b!at. Wi~le ~ iflfiy~h Zri.akfi~

m~Łosd Kar~l baffib t~@bleriłł wowczas la
feljetbh stuwiefszowy ,tJ :'penst:\Wj to się róWftij

iiaszym 112 ~t6§ząłrl (1)_.
VI f,i .1119 nMtUfilfii . PO§fił rozpoci,ła.
o

wysyłkę dziennikad ó iniast, prowincjofUl\;.
nFc~, co bylo howóśclą. Iiietyi@. Vi Ani1ji,
~d~ i na. titityifl kOl1Ey h~ełe eefbf)@jtdHftł.
W tern piśfuje ukazały się tak2~ piefW"
sze nit cały hi §Wleci@ i@e@fi~j@' {@atralne,
pierWsze . spraW~zdaflia. i! WystAW; tJbraitJW
l krytyki książ@łti

ia Z d Ity ilu

Prof.łnnkęr. sądzi, że przedhistory@.~..
ii,~h miesil€ańaeYv d~lty nie łączyło żadfi.~
ptdtreWiefi~l\\ro
t. Egipcjanami
wyższ~kt
Egiptu! sądzi przeciwnie, ż,e uda~o' mu SIę
stwii!h:lżićł iż pósi~tlali . ufH , wsfjidnie rys., %.
iilnemi plemionami afrykańskiemi zarównd w
dtiedzirlie rasbwej, jak i kulhlralhej.
-- -

_ _._._.
--- _.- _
._--.-

~o....;.;.;._~

ukt@sie priecto.;histotyczhym,. ił

ludności wyższego Egiptu.

,

1'1Eijcteltllwsz@ ót1kryełe 'df. "ItiHkera ty;,
. czy się obrzędów. pogrzebowych dawnyeh
i
• 8•. UstaWa wojskowa" :tawier. 'Przeplsy d
• 1 riO
dawnych . mieszkańców delty, Nie znalat!
Wzory pddań, opra~. por. rez~ oJ. ""ra
Zi...;s
Ustawa Notarjalna o optati1oh ł teczka w,plOt.
d. 5,on żadnego cmentarza; ciała zmarłych były
l{OQE5ks ,ostępowania karJ\egg ObOWląZU"
ł a5
grzebane pod mieszkaniami żyjących, rozciąs"
,,,al' od. 1. lipca 1929 r. • . • . •
z . . O nięte ne brzuchach z; głową ~wróconą ku
ognisku . domowemu.
Zmarłych
uważano,
WldawnlctwO. księgarni ,.CZYTAJIIII..
jako
współżyjących
ze
swymi
najbliźszymi,
t.GDŹ; Narutowicza (Dzielna) 2
jako uczestników newet wspólnych posiłków;
Do nabycia w księgarniach.
zmarli nie wywoływali w :żyiących uczucia

w płótnie

m

I

austrjackiego uczónego po śmitJrc~ w:fgniatają sobie brzuch

Austfyjacki profesor.

zł: ;;;.;.;;.8
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Oleformę

WŚt6d swych \y.~ft6ł~tacowhików f;M6r..
bing Pijet-' miała Coleridge-a" słynnego z

rUitywile.

T 1. ·~onśtytiicja . Rzeczypospolitej oPolskiej
• 2 Prawo wekslowe i czekowe opracował'

walkę

liancllti b6iem.

nieścisłość' i wybujałą wyóbtazni~,

Ił 3. "'il1b.ty stemplowe

wy§z~dł

"MĆ1rniilg Póst".

fur. FavraJ~a\j, ~yii. }je! sk.rÓtów podawało ~(Ji1:Hi!iika!y. ame~l.~
t wojny ó fiietJ6tlł@gł6~e SŁanŚw Zj.
trzymie pr~e~ dWi tlili IEafUdde
IJal@j płs~b to miało własnych koresponden-

. ' itidej'·---o dj~eiel
Vi spraWie t@J Uaztlł' się V! jedn~m ż
pi. angielskich artykuł! żatzrical~ey t'@vi'a..

,ewi

49,.;łyslą€zhY numer
..
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Ptzestłe ,pięć pokoleń ludzI znalazło odbiciE!
swoich st:;faw VI tefil, piŚmi@f~tórewytbod'Zi
jiji tJtł foili 1772. "NIbffiing. P@st" byłe ,jed:
H@m płśtiif!in angielskiili ł Id6f~ wdał@~ci i
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. gar~erob~·Jrłt.oł,.•. o~az. rpl",... ';
\\~~a i poleca

wel~lane ~łlter)~lyna damskIe 1.męsklepaIta,'ubra:l11a, poleca: pończochy jedwabQj(,,~f. .L~;G
kOłłtJU~y . l . •uknle•. S'!aetry" Kost}'a-my Swaetrowe.CrePne, fildecos,' skarpetkimę
de-ehme, tafta, po?elin crepa-sabD. georgete. ~edwabne8kie, pończocny.·d:ziocinite LÓDź. "Wólc~atlska. i51
telef. 28..97.
D!aI?wane Kale lchu&tkL, Go!Ow:s . męs~ l. damska 'reformy, rękawiczki. Ceny
, 5491
bieltma.. _. Pończochy:... SkarpetkI•. Pa,asolkLBiały to- bardzo przystąpn e , oraz
w~
~ac~~. Purpur. ~u~we.,R-ęcl:mkowe. przYłmu~pończoc~ do
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n~~ąld~~~~~~~~~~~O&~

lIposzukuje posady, wmie , Il wejście., I piętro,,'
4
ście lub na dui~jwsi.
Oferty sub.. "Kościelny" w 'flomw Łęczycy:sprz"e"
U dam możliwość ftandliU
A dministraeji. "Rozwoju"
8516 ~3 8' tysięcydolarow•. Jł.ynek

9

właściciel.

dobremi swia...
poszukuje pO"
sadyzara.z lub od! 'paź lokale
dziernika: Wiadomość ul.
rabryczna . 21.m_ -4
'pokąj , do." wynaję~ia, Al.
'. Kościuszki. . Nr. l- m. 1

8492-:-2
ił użYPO kól'. ,dowynaję~ill
LI ul. Zeglina 2 m~: ··12r[,g
Różanej.

Obejrzeć ,. można

o godz. 6wie,czor..
•

·cową

i wszełkie

8
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Kpem

rty kol1
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wchodzące wZltkr-es budowni'
połeoa ze Bkł~)l1 i wagonowo
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"
K·.On.11
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. piegi,

Skó,~:v
i:dodatki~

Akc. Haad','" Przemy,sł.t. J. Borkowski
tod.zł, 'ut KUjńakiego 70. Te18fl0 4-94

8510-1

# .

najkorzyatniej . 1tupicmo:
przy cechu

żna współce

Piotrkowska

19'

pryszcze
·.

opaleniznę~

Apteka

$. Bartoszewskiego
dawniej .'Kraffta'

..
PiotrkoWsk,allj4. ~

,0 G t. ,0,5 Z E ~:Przedtekstem' 30g~fW . ,tekścię 30 gr;.zatekstem25~gr.;zw:y~zajne14gr.; nekroldgi3'O gr" komunikaty 25;,gr•. : :r;jl
wie;r:szmiuml?tl'Owy,lub jeflomiejsce. Drobne ogłoszenia. bezterminowe ·10 gr~ za wyrąz . duże. litery5J gr.: ... , najmniejsze . ogłoszenie l-zł

CENA

:'Ogl~~~~~iil,:zamiej$co~e 50;pro~... ąrożej~~zagr.JOOroc.: Stro9.ica pr~ed: tek~tem

iw

tekście po1zielo:>lana..3 larnY~ za tekstem na' 5 lamó\f
,Art~~lfły. b~z<' oznacz~,~iahon?rarj~m'U:\Y:ilźa. redakcj~za bezpłatne.~gloszenia .przyjmuje ,się dog~ 7"ejpo,7.,~j ,50 pr.. dro~ej Za,te.r'~Ilino~e:
. wychodzenIe ogłoszen acmnltr. nIe odpoWlada. Kazda nowa podwyzkaobowląZ. przedtem. przYJęteogłoszeme bez uprzedniego zawladomle.p
Rozwój n:ozna zamawiać W ,Zgierzu u p. Lacba, w Pabaanicach u po Zatorskiego uL Zamkowa.
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